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எ��ைர

தா� ெப�� உண���கைள� �ற��
அைட��ப�ெச�வேத க�ைத பைட�பா���
ேநா�க�. க�ஞ� தன� க�பைன� �றைன
எ�வைக ெம��பா�கைள அ��பைடயா���
க�ைத பைட��றா�. உ�ள���
இய�பாகேவ ெபா��� �ட���
உண���கைள� தன� க�பைனச��ைய�
�ர�� க�ைத ஒ���தறலாக இ��ல����
பைட�க�ப��ேபா�தா� க�ைத ���
ப�மாணமைட�ற�. க�ைதக� க�பைனயாக�
பைட�க�ப���றேத த�ர �ற�ைடய
வா��ைக�ைன�
�ர�ப����கா��வ��ைல.��யாத



ச�கவா�ம�க�� பல� �ர�ப�டக���கைள
�ைத�ப�னா� எ��� க�ஞ��
க�பைனக� தைடப���ேபா��றன. இ��ைல
க��ல���� ேதைவய�றைவ. இ����
இட�ெப���ள க�ைதக� இைணய�
தள�க�� ெவ�வ�தைவ. இ�க�ைத�
ெதா��� என� ��றாவ� பைட�பாக
ெவ�வ��ற�. ஒ�ெவா� ��தக ெவ����
ஆ��ய��� ஒ� �ழ�ைதைய� ேபா�ற�.
என� தா�� ெபயைர�
�ைனெபயராக�ெகா�� இ���
வ�வைம�க�ப���ள�.

ஆ��ய�



இைற வண�க�

கா��

கணப�

��த�� ெசா�ெல��க எ� நா��ேல

���த� ெபா�� �ள�க-ேதறலா�

������ த�ழா� பாமாைல ��ட

தர� ���� கா�பாேய!



�வ�

நகா�ப� வா� மாநட� ேபா��

ந�ைகயா� �ைழ ெதௗ�க� நக

ந���� ேதவ� வா��த இ�வ��

நடன� காண வா��!

��மா�

�வ� எ��� மாேயா� வா��த

�ம� மாட�� மட�ைத கா�!

ேத� ஆர� ��� ம�ழ

ேதய� �ள�க பா�வாேய!



��க�

��� இத� ���பா� எைன

ேமாகன� ���பா� இ��தாேயா- ������

ெமௗவ� ஆர� �� வ�வழ�

ேவ�டேன வடபழ� கா�பாேய!

இேய�

ெச�க�� ���ப உலக� கா�க

ெச��� ��� ��ைவ �ம�தாேய!

அ�ெப�� அைசயா �டெரா� எ���

இ�தா� பரவ வா���வாேய!



ந� ெப�மா�

இைற��லா� ெப�வா�ேவ ஈ��லா

இ�லா� ெந� பக��தவேன- க�ைண

இ�ப� எ��� தர��ேல பா��ேதாட

இ�ய த�ழா� வா���வாேய!

��த�

அ��� வ�வா� அ��� வ�வான

ஆன�த� ெப��கட� ேதவா- ��

இ�ய ெசா� ேக��� ெபா�னா�



ஈ�� என�� அ��வாேய!

அ�கேதவ�

எ��ண� ேபா�� ��மல� ���

ப�ேபா� வாழ வ� வ��ேதாேன!

உ� பாதமல� ப��� வ��

�� �க� வ���வேம!
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அைசயாதா அர�ய� ேத�?

 

ேத� வல� வ�தா�

ேதசெம��� ப�ைம

ேத��த��க� த��ப



இலவச �ரசாத�க�!

ேத�வட� ���க

மற�த இைளய ச�தாய�க�!

ச�கர�க�� ���ய

ைக���� பாைறக�!

உைட�க� தவ�ய

ெந��ேகா�ச�ட�க�!

ேந�ைம எ��

அ�சா�ைய ைவ�க

மற�தவ�க�

எ�� ெச�றன�?

ேதேரா�� ச��யனா�

யா� இ�ேக வ�வா�?



ேபா��காக அ�ேக

க�ண� ேத��

கா�����றா� !

அைசயாதா இ�த அர�ய� ேத�?
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அ�தக�� ��ண�ப�

வ�ைசைய மற�த

��ய�க� என� அ�ைவ

�ைல ேப�ய



�யநல� �னா�க�

அைற��� � ஈ��ய

க��லக�ைத� �ர��� ெகா������றன!

�ற�க� இ�லா

எ�த� இதய� ேநா�க

���� நாத�ேப��

ெம��ைச� த�ேழ

எ�ேக ெச�றா�?

வா���� கா��ய

மா�ைள ��� இத�க�

���ய த�� ேக�க

அக�க� ம��ேம

அ��ய ஆ�டவ���



ஏ��த ஓரவ�சைன!

வான��லா� வைள��

வா����� வ�ணஜால�க�

உைர���ட ெச�த�ழழ�

அ�தகைன ��� ஏ� மைற�தா�?

பா�ப��� பண�ைத� ���

ைவ�த ேபைதேய!

ெசா�லாமேலேய ���வ� ����னரா�

ெச�றவேள!

இ�ெனா� �க� �ர���ேல

உன��ம��� சேகாதரனா�

இ���டேவ கட��ட�

யா����ேற�!



���வ�ட� இ��ேபா�

நாைள வ�ேவ� எ��

ஓ� ��� வ����!

வா��க யா�ம�ற ெச��ததா�

உன� �ர�ட��காக கா�����

க� ேசா�����ட�!

� அம��த நா�கா�

உன� வ�ைக�காக கா�����ற�!
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அ���கலா��� ஒ� மட�

ேந�ைம �ைணைய ���

மைற�த கடேலார� க�ைதேய!

ஆழ�காணா ஆ�ர� ஆ� மன�க��



உ�ைம�க� காண� �����ேற�!

வா��ைக� பட�� ேபாரா�ட���

� ெவ�ற பாைத�ேல

�ைரவாக நைடேபாட� கா������

இைளய ச�தாய� எ�ேக?

ச�த�வர�க�� இ��ைசயா�

2020-வ�ைம பாரத� வ�காண

எ�ெதா��� ேபத��ைல!

��ைச எ��ப��ட

ெதா�லா���ட கைற�ைட�க

எ�ேக ெச�வ� ச�ட� கைற ��� ம�����?

ஆ�ர�ேகா� அ�ைவ அ�ல���க��த

அ��த ஒ��ள�ேக!



இ�� அ��ஒ� இ��டா�� �ட��ற�!

த�ழக� ெப�ெற��த ந���ேத!

உ�ைன� ேபா�ற ந���ைத

உலெக��� வைல ���தா� பா����ேற�!

��ய வைல�� இல�ச �றா�க�

க��த ேவதைன�� ம�தவைல

ெசா�லாமேல வா��ைக�கட��

ம�பா��� ெவ�நாளா���ட�!

சா������ல�க� ���க� கா������

ஒ��ைம��ைம ச�தாய� கா�க

இ� யா� வ�வா�?

ஔைவ�த�ழா� நைட பழ�ய

ஊ�க ஒ��ள�ேக!



உ� ஊ�கம��� ெவ��ச���

இ�� வா�ெவ��� வரேவ�க

ெசா��க��� ��ப��ைட� ப�ல��

தயாரா� வ��ெகா�����ற�!

ஆ�ர�ேகா� அ�ைவ அ�ல���க��த

அ��த ஒ��ள�ேக!

� �ற�த ���ேல நா��தாேன

ஓ����ேற�!

ஒ� சா� வ�� வள��க

ஓடா�� ேத��தா��

த��வ��க�� ெச��க வா����ைல!

ெதா����ப�த�� க��காண

உைழ�தவேர!



ேகா� �ைல�ேல � �ற����தா��

சா�,மதேம இ�லா ஒ��ைம உல� காண

இ�ெனா��ைற �ற�பாயா!
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அ�ப� வய�� காத�

 

ஆ��க� பல கட�தா��
ஆ�ர� �ைன�க� �க�தான�!
ெவ���த�� �க���
க��� �ரா�ைச அ�� க� வ��க�



வ�ட��� �ற�க��க
� ����ய ���க��
உ���த மா�ைள ��� எ���
எ� பாதெவ��� ம��தானத�!
எைன� பா��� �ய��த
��வ�ர�ைட� க�ட எ� ெந���
பாச� கைண பா�த�!
�ர�ம� வைர�த க��� ஓ�ய���
இ��ய ந��� ���ய ச�� �ட
ெவ�க��� ேதா�ேறா�ய� ஏேனா!
வாைழ�த��� ெமௗன�
உ� ம�சா� ெகா��ய
கா�க�� அழ� ெவ��ைய� பா�த�!
ெசா��ய க�க�� ��க� த�வ உ�
ேபர� ெகா��ய ெவ�ைட �ர�க��
ெசா��க ேதா�த�!
ப��ைகயைறேய ேகாமாவா� மா�
பல கால� ஆனா�� க�க�ர����
இ�வ���� ெதாட�� உற� �ள� பாலம�!
ெந�ச� ����� அ��தான�!
காத���� காம� ப��ம� இ�ைலய�!



காமேம காத��� �த�ைம�� இ�ைலய�!
���த ெந�ச�க� அ�� இ�ல���
ெவ���ப�க�தா�!
��யா �ைல ேவ�� இ�வ�� இ��
அ�ப� வய�� காத� வா���
அ��� பறைவயா� பற���ேறாம�!
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இைணய� த�ேழ இ�!

இைணய� த�� மர ஆ��யரா�

வாேனா�� வள��� நா��

இைண�த த�� இல��ய� �ைள பர��

வா� �ற�� ���வானா� �����ேட�.



�ைண�த இைல� கர�களா�

எ���� ெம�ெபா�� நா�ற�கா�
மாணவ�க�

அைண�த ��ரவாத� கைளகளா�

பா�ய� வ��ைறக� ெதாைல�த� எ�ேக?

அைண�த ெத�றலா� தாலா��ய அ��த��

அ��ய� �வ�க� ����க� ேச��க

அக�ற �ைண ேத� அைல��ேற�.

எ��� பா��த அ��த ����

ஆைண �ற����� த�� ேவைலவா���

இய��ர� �க��� கால���

�ைண�� �ட�ப� ஏேனா?

ெச��ட�ேப��� ����ய நா���களா�



இைண�த இைளஞ� �����பாவ�
எ�ேபா�?

ஆ��ரா�� ெசய��� ஆ�க�

இைண�த த�� வரலா� எ�ேக

என ெதாைல�த இட� ேத� கட�மக�ட�

இைணய�த�ேழ! இ�

இ����ற த�ழா� மாற

எ�ேபா� ெதாட��வா� ேபாரா�ட�?
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இ�த� காத� எ�வைர?

மைழ�� ம���

�� காத�!

ம�த��� பண���

�� காத�!



ெச�வ���� �க��

�� காத�!

ந�ைக�� நாயக�

�� காத�!

இ�ைறய ச�க����

எத��� காத�?

க�ணா� மா�ைக

வைல���ன� காதலா!

�வன�ைத �����

ெச��ட�ேப� காதலா!

ேமாக�ைத வரவைழ���

ேமாகனா�� வைல�லக

அ�யா ந��� காத�



எ�வைர?
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இ��ய 2020 ஒ� �ள��க�



வா� �ற�த நா���

அ�மா�� �ரெலா�

அ���ய நாதமா�

�ர� கான� மைற�த�!

ெச��� பா�கா����

அ��� தா�!

எ�க� அ��ேலா

யாேரா இ�� உண��காக

யாேரா அ��த ெவ��அ���ய

ெசா�ைட� பா��ர�

ப���� அ���ட

அ��� அ�வ�ல

ஆ���ர� அ�சயபா��ர�



நைக�கைட�� ெதா��ய

சரமாைல அ�ல எ�கள� ேதைவ

இ�� அ�ய�யா�

இ����� ேமேல ஆரமா�

மர��ைள ேவரா�

ம�பாைன� தைலயா�

உ���ள எ���வா�க�� �கா�!

இ��ர�� வ�ரா�த����

��னா�� ேதைவ

எ�பைத உண����

ந�ன இ��ய 2020 ஒ� �ள��க�
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இ�ப� நா� காத��ேபா�!

தாமைர� த�ெட��� தர�ெய��� ���
வ��

ேக�வர�� �� ைகைய �க��� நா�
பா��ைக�ேல



இ�ெனா� �ற�தா� எ��கேவ��ம�
��ய ச�ேய!

ஓ�ைட�பாைன�� இ��� ��� ஒ�ெவா�
�����

நா� ம������த எ�ச�க�!

ெபா�த� ��ைச�� பாளவ��பா��
இடம��த �

�� மக� க�ைடம�ச���

என�� இட� ேக�க மற�தைனேயா!

பற��வ�த க���க�தா� �ைற�த�

ெந��ைய� ���ைக�ேல இத���யா�
�ைட�க�தா�

ேதா�த�!

க�ைட�ர� இர��� ேச����
க��ைக�ேல



ஆ�தா� ����த�!

வா��� வ�த கால� வைர எ����
வா�ேபசாத

உத�க�� அைச��காக ஏ��� கா������

ைகய�கணவ��ைல காண ��யச�ேய!

எ����� வாராேயா!

ஷாஜகா� ேகா�ைட க�ட என����
மன��ைல!

அ��� ���� அவரவ� �ைண�ட�

�����க இ�ப� நா� காத��ேபா�!

அ��த �ற��� �ேய என�

மைன�யானா�!
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இய�ைக

உலக� தா� ��������

ப��ேபா�ைவ� �ைட���



இைல ம�த�க�

��� ந�பைன வாெவ��

அைழ���ட ேபா���� உ��யா�

க���ைகயா� �����ற�

மா�ப�டேபா��� எவ� இ��

அைழ�தா� வ�வ�!

த� �ழைல� �ட தாைர வா���

ம���காக வா�� மேனாபாவ�

ெகா�ட மர�ைத�ட

ம�த� ஏ�

�யநலமா� மா��ேபானா�?

�யநல��லா மர��ைன� ேபால

ெபா�நல� க��வா�� நா�



எ�நாேளா!
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இ�ைறய ெபா�வ�� காத�

உ� ��க��
எ�ைன� ேத�ேன�
�ைட�ேத�
உன� �க���
எ�ைன� ேத�ேன�



ெத��த�
என� காத�
உ� இதய���
என� இல��ய�ைத
ேத�ேன�
ேத��
ெகா�����ேற�………
இ��வைர
�ைட�க��ைல…….
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ஊட�

ம�வா� வ�த ந� ���

கான� �ரா� ஓ� ���

ேநச�க� எ��� மைறயா�



உற�க� எ��� ��யா�

ேகாப�க� எ��� �ைல�கா�

�����ற ைம����� உ�

ைமய��க� ெதாைல�த இட�

ேத� அைல��ேற�!

�ைல�காத காத� இ�ைலய�மா

ந� காத� வா��!

உடலா� வ�த காத�

ஊன���ேபான ேபா� மா����!

�ைல���ற ந� காத�உற�

மன(ண)� ச���யா� வ�தத�மா!

ம���� மய�க��ைன�

ெதாைல�� உ�ைன� ேத���ேற�!



��யாத மாத�க� ���� ���

நா� ���� வா�� வா��ைக காண

எைன� காண �ைர�ேதா� வ�வாயா!

க��� இைமேபால கா�தவேள

கட�தா�� ேபானாேயா!

ெதா��� ��த� �க� அ�ல

ெதாட��� ெதாட�� மன(ண) உற� இ�

எ�ேற நா�� ப�����ேடா�!

இைட�� வ�த ஊட� மய�க�

எத�க�மா மாத�கண�கா�!

அ�ப�� ������ய�ல ந� உற�

ெந�ந�வாைட�� மய��

இ�ேக வா���ேற�!



ம�தமரமா� ����ேற�!

�வ� ஏ�� �ைன ேபால

மன� இ�� அைல பா�ேத!

அ��� பறைவ ேஜா� ேபால

எ�த� மன� ����றேத!

மய�காத உ� க���க�

காண ெவ�ைளமன நா�����

உ�த� வ�ைக காண ஏ��த�மா!

��ைல� �� ேதா�ட�ேம

உல� ��களா� மா�யத�மா!

உ� �ர� ெதா�� �க���காக

��ைல�ெகா��� கா�����ற�

ம� ���க� அைன���



ம��ளா�� ெச� ெதா�� ஆனத�மா!

��யாத உற�க��� ��யா�

ந� உ�ளா��த பாச வா��ைக

������ட உ�ள�க���

வா��ைக�பாட� இ����ேமா!



12

எ�நா�???

 

உலக� தா� ��������
ப��ேபா�ைவ� �ைட���
இைலம�த�க�
���ந�பைன வாெவ��



அைழ���ட ேபா���� உ��யா�
க���ைகயா� �����ற�
மா�ப�டேபா��� எவ� இ��
அைழ�தா� வ�வ�!
த� �ழைல� �ட தாைர வா���
ம���காக வா�� மேனாபாவ�
ெகா�ட மர�ைத�ட
ம�த� ஏ�
�யநலமா� மா��ேபானா�?
�யநல��லா மர��ைன� ேபால
ெபா�நல� க��வா�� நா�
எ�நாேளா!
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எ���� ெப�ேண!

���� �ட��� ஆணா��க� கதைவ

உைட���� ெப�ேண!

எ�வைக� ப�வ��� எ�ப�வ��



ெப�����

பா�கா���ைல!

��� கா���� உ� மான�ைத!

யா���� அ�ச��� வா�����!

க�லாைம இ��ைட �ர����!

���ய ஊழ� கத�க� �ற�க வய��ைலய�!

���ய கத�க� �ற�க க���சாைல ெச�ல

எ�ன� தய�க�!

க�� த���க�� வளர பா��வா�!

ஆ��ல�� ேதைவ எ�ேற

உண��� ��� வா����வா�!

அ�ல�ைத � தா�க தா�ெமா� த���க��

உய���டேவ பா�பா!



பா���! � உய�����!

�ம�க� மல� �தைவ எ�ேற ெபய��வா�!

சா�கைட� கலைவ �ண� ��ட�!

�� ஆ�� ெப����

��யாத ப�ட�க� ேதைவ��ைலய�!

ெப�ண�ைம ெகா�ளேவ �னா�யா�

ெப����ட ச�தாய� மத��� ெபயரா�

சட�� எம� காைல� ����!

கழ�� ��� எ����வா�!

ெப� ��கெமன �� �ற�ப�வா�!

ெப�க�� ேவ�� இ�� �ைழ�பதனா�

உண�ந��� ��� க���வா�!

த�ன���ைக ��தா� எ�வாய�!



மாதா எ�ற ெசா���காக

���ற��� ஆைமஓ������

அைடபட���ேமா!

உ��� உற��� �றைம�ைன

உலெக��� பைறசா�ற க���வா�
ெப�ேண!

�ர�ப� க���வா�!

க�க க�க க�� இ���� க��ய��த
காமராச�

�க�பா� கலா�வ� வாழ �ற�ப�வா�!

உைட�� எ�ைம உ�ள�� உ��

அைவய�சா �ய ேப�� ஊ� ேபா���
க����ற�

ெத�வான ��தைன நா��� அட�க�



இ�லற�ெப�ைம ��ேயா� நல� கா�க

அ�க�ப��� அக�ைத���

ெவ�ல �ற�ப�வா�!

அ�ல� ஆள ெவ���வா�!

க��ய ைகக���� உலக�

உனதாக��� எ�ேற �ழ��

�ேவகான�த� ��ைதைன�ட�

வா����வா�!
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ஏ� �ற�தா�?

இ�� ஏ� �ற�தா� எ� �ல �ள�ேக!

இ��ட ���� க�வைற வா������

இ�� உன�� ��தைல� ��நா�!

ெச�க�ேரா�� த�க� ெபா�ைக��



���த எ� ப�� ���ரேம!

இ�� ஏ� �ற�தா�?

ஆன�த ெவ�ள��� ஆ� தா��

எ��� வ��த நர�� இைலக��

சலசல�த ேப�� ஆர�ப�!

கா���ர� ெதா�டஇட� ம�மாதா��
ம���

�யநல��ைம ஆ�ேவரா� ப�����க

��தாம�யா� �����ேற�!

ெகா��தவ�� வள��தவ�� எ�லா�ெபா���
என�க�ல!

க��� ெகா��த�� வா���ேற�!

வா� ம�ைக�� ெவ���ெகா���
��ன��



�த�ய மைழ��� ம�களா� �����ேற�!

ம�மாதா�� ம��� ம����ட

எ� �ழ�ைதக� எ�ேக?

வ�ட�ேதா�� ெகா������

அர�ய���ட� ெகா�டா��

�த��ர�னஅ�வ���� நா�றா� ந�வத��

மன��� ெச�றனேரா?

�ர���� உ�சக�ட��� எ���க� ��ட�!

எ�கால�ேவ�� ேச��த உண�ட� த�ச�!

எ��� ேச��த உண�� இ�� பண����
��க�ப��!

��னைக�ட� ம�த�க�� அ�வ���!

பண���ேக உணவ��ேபா�!



சா�கைட�� அ��ய உண��காக

ைக�ழா��ேத�ய ���

யாேரா அ��த ெகாைட�ட�

வ���� ��ைள�காக எ� ைகக��

ெதா��� க�ட தயாரா�றா�!

�யநல���ட��� பண���காக நா��
வா��தா�

ம�த���ட� உண��� எ�ேக ெச���?

���ப��� ெதா�� �ைளயா�ய மழைல
இ��

ெச��டேப� ெதா�� �ைளயா��

அ��ய� உலக��� ம�ணா��ேபான
ம�தேநய���

மரமா� வள��� ம�த��� � ஏ�



சாமரமா� �ச ேவ���?

ெவ��ய ��ற��ன�� ைகக�னா�

க�ட�ப�ட க���� ����ட�ப�ட

அ��கக �ரக��ரேவச வாச��

இ�ேபாெத�லா� ���ேதா�ப��காக

கா����காத வாைழ அ�ணா

பண��� எ�ண��

அனாைதயா� ��ேயாரா� ����றா�!

ஏ� வள��தா� எ� மரேம?

எ�� ேக�க இ�� இ�ைல கா�� மகா�!

�யநலம�த ஓ�� �ைத� பண�

ேத� நா�� ெச�றா� உலக� எ�ன
ெச���?



ப�யா� உய��த இமய�க� மன��

ம�தேநய� பாகா� க���

சேகாதர���ட� ெதாைல�த

����� ஏ� �ற�தா� ��ன மரேம?
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ஒ��ைம��ைம

ஆ� அ�த� இ�லா
அக�ற கானக���
இ�ேபா�
இைல��� காலமா??
வா�� ந�ச��ர



இைல�ச��க�
உ���� �ட���றன….
�ைற �ல�ட�
ைகேகா��க
நடச��ர��
ம��பேத�?
ம�த�க�ட�
அைவ�� பாட�
க�றதா?
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ஓ��

அைசயாத �ைர��ைல

என� இதய�கன�ைத�

����ெகா�டேதா!

��!��! க�கார�



இ�த ���� ச�த�

எ���� ��ைக அளா�ய

�ழ�ைதம�!

ச�ன�� க�� �ட�ப�ட

பா�ம�க�ட� ெத�ற�

ந�ப�க�ட� �ைளயா�� ச�த�!

தா� ����� ஓைச

என� ெச�க���

இ��ைச நாத�!

சா��நா�கா���

���ஒ��ட

எ��ட� ச�கமபத�

�ைளயா�



அ���� �ட��ற�!

ெமௗன��ட� ச�க����

எனத�ைம �� நா�க�ட�

நா�கா�� �����ட�

என� ஓ�� வயைத!

வா��ைக� பட� ஓ�ய

ஓ�ட��� அ�ேபா�தா�

உண��ேத� எ��ட�

பய��த யா���ைல

எ�ன���!

ஓ� வ�த நா�கா�

ந���ன��ட�

நா� ம��ேம



�வா� த�����ேத�!

ெதாைல�த வா��ைகைய

எ�� ேத��� என��

இ��வைர �ைட�க��ைல

��ய ெத�றலா�

ெத�ெகா���

��ெலா�� இ��ைசயா�

ெகாைட கான� பா�

வா��ைக�பாைத ேத� பற�தேதா!
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கைலமகேள!

ஊ��காக உ�ற�ைண�� ைக�����

உழ�வைத� பாராேயா!

ம�����ேள ந�ல�ைவ� ெகா��த மாதா

ம����� ம���ேபாதாவ� வ�வாேரா?!



தா�தா ைவ�த ெத�ைன�ேம

தாக� ����ட வ�தேத!

தாக� உல��த உத���

த��� தரேவ ஆ��ைல!

ப�ைசஓைலேபா�ைக�ேல

ப�த���� ந��ைப� காண

கைலமகேள வாராேயா!

பாச�ப��ைன �ல��ய

ப���� ேசாக���

ேமக�தா�� ம���ேல

ெவ�க�ப�� மைற���ேத!

இதய� ஒ�� இ��பைதேய

மற�த ெந�ச�க���



கைலமகேள எ�ன வரம��பா�?
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காணாம� ேபான ம�தேநய
வ��

பா���� நைக�����

�த�ய ைவர�க�



�க�ப��� இ�பா�க���ைட��

����� �ரகா���

கட��க��� �ட��ற�!

ப�கா� ச�ைட��

ந����ட ��தைளவா�

ேக�பார�� ப�ைசய��ட�

மா�� பர�� �ட��ற�!

வா���� ெகா��த ம��ைப

வா�நா�� நா��������

கா�ட மற�தேதேனா?

அ�ைத�� ��தாைன��

பளபள�த உர�� அ����

�� மக�� ெபா�ைம��



இல�கணமா� �ைத���

யா� வர��காக கா�����ற�?

மா�கா� அ�டா��

கன�த ெமௗன� வ����லா�

கடைன யா���� ெச��த� கா�����ற�!

வா��வா� யா����

யா���� ெசா�த� எ�பைத அ�யாம�

ெதா� ெபா�� க�கா��� ெபா�ளா�

ச�ைட��ட ம�தைர� ேத�

இ�� கா��ய���ற�!!!

பர�� அம��த ��தைள� ����ட�க��

ப����� ேத��த ���ெபா�க�

���� �ம�த ெப���



ைகவைள உரச� கா�����ற�!!

மரநா�கா��� ேத��த இ��ைக

நட�� ���த

ம�ணாைச ச�ைட��

ம�ணா� ஓரமா�

ெச�ல��� யா��ேகா

உணவாேனா� எ�ற ������

வா��� ���த மன�ைற�ட�!!

வா��� �ட��

அ�டா�� அ����

���த எ�ள� ஓைச

நனேவாைட ச�ைட�ைன

�ர�ப���� கா���றேதா?



ம�த� ம��� க�லா��ேபானா�

மனதள�� எ�ேற எ��யேதா!

�க� ேவ�� இ��ல��

வா�� ம�த ெந�ச�க���

ம�தேநய��ைன கட� வழ��வ� எ�வ��?

ேத�� பா��த கைள���

ெத�றலா� ஆ��ய�

ந�� வள��த ெத�ைனமர�

யா� வர��காக கா�����ற�?!
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காதல��ன ஒ��ள��க�

��கெள�லா� யா��காக

����ேறா� என

�ைன�ப��ைல!



��ய�� யா��காக

கா����ப��ைல!

ம�த� ம���

ஏ� இ��

க�மரமா�

மா��ேபானா�!

வா��ைக�� க�கார���

�யநல� ��

ேவகமாக ��ற

எ�ேறா ஒ�நா�

க�கார� ப����

கா�� வ�வா�

எ�ற ந���ைக��



கா������

�ேவகான�த� காண ����ய

ஒ��ள�� மாணவ�க�!!!

காதல� �ன���� ெவ�சாமர�

��� ெகா������

��யா ஒ��ள�ைக

ஏ�ற எ�ேபா�

வ�வா� �ேவகான�த�?
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கான� �� ெப�

சாைலெய��� ெப� ��ேன�ற

கான� ��!

ச��� �ைளயா�ய



��� நட�த

பா�ய� ேவ�ைட��

க�லைற�ெப�����

ப��� ேராஜா�க��

க���ட� உற����றா�!

��ெய��� �ைள�த

ம����க�� �ள��� க�ப

ெவ��ச��� ஆணா��க இதய

கா���� க��ட�க�!

ெபா� வ��த��� �ைள�த

�யநல க����த�களா�

ேபாைத ம���� ��க��

நா�ற�!



ெப���ேன�ற� பா�ய

ஊடக��� அைர�ைற

ஆைட�ட� ெவ��ழ�

ஒ��� �ள�பர���

யா� அ�ேக வ�வ�?

உயர� ெத��த ���ப�

ப��ட� பைனமர���

உ���� ெத��த

ந�ைக பன�கா�க��

க���� ப�மா�ற�

யா��காக நா�

எ�ேற அ�யாம�

வா��ேறா�!



பைனேயாைல� தா�தா��

பட�கா�� க����

நைன�த �றகா�

�ர��� �����

க�லாைம�காக

க��� ����ற�!

க��த பன�பழேமா

மாத�ேதா�� வரத�சைணயா�

மா�ய �ர�� இர�ைட���ைர

���ய சார��� சார�யான

ெப���காக

���ேதா�ப��காக கா�����ற�.

�ைத�பா� யா����



ந�ெச�� ம�மாதாைவ

��த���� கா������

����ண�� ��ைத

�ைத�க மற�த ஆணா��க�

எ�ேக?

பைனமர��� ேவ�க��

�ைரேயா�� ெகா������

சா�, பா�ய� வ��ைற

���கைள அ��க ம��ரமா�

மாற ஔைவயா���

எ�ேக ேபாவ�?
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ைக��� இய��ர�!

காைல�� எ��த�ட� காைல வண�க��ட�

நா�த� ைபய�ட� உற�க� ஆர�ப�!

இவ��� காைச ெகா��தா�



நா�த� இ�ெல�ன இவ�ட��� உற��ைற!

மன�தா� எ�காள�ட மண��� �ள���ட�

தார��� ெகா�� சல�ைக ஒ�

எ��ய இர� நைக�கைட பாட���

வ���� ேச����கண���

ஆ�ல�க� �ைறய� ேபாவ��

அபாய அ���!

கா� ேக�காத ெத�ற� சேகாதர��

ம��� நா� தவழ தாலா��� ���யா�

தா�தா ைவ�த ெத�ைன!

�ைவ�� எ��ய த���� ெத�ைன வளர

ேஹா�ட�� ���ய ேசா��� த����

நா� வளர இ�ப� ம��ேம



அ�� க�ேட�.

கா� ேக�காத ெத�ைன இ��

ைக��� வா��� என��� ேச���

ெத�றலா� ����றா�!

மனசா�� உற� எ�ேறா �ைலமகளா�

மா����க உற�க� ம���

த���� க���த கா�த� க�பலா�

நா�� இ���� இ��பா� உலா வர

அ��ைவ�� அ�����க ��ப�தா�
������க

ெத�ைன எ�� அ��� ��களா�

மா�� ெகா��� பய��� உலா வ��

ைக��� இய��ர�!



22

சா� ஒ�! மத� அ�! சா�!

சா��க� �ற�த ெப�ேண!

இ��மா அ��கைள� பா��ர�க�ட�

����� ேப��க�!



வா��� அ��தம�ற அ�ைவ
ெபா��ேபா���

இ�ன�� ஏன� இ�த ேமாக�?

சா� ேமலாைட ெபா��கவச�ைத
உைட����!

வரத�சைண �த�க� க�தக ெந��பா�

சா� சா�கைட�� ���ய

���க�� ���கைள

உணவா�க� கா������றன!

சா� சா�கைட�� ���ய

���க� ஒ��� கால� எ�ேபா�?

ெந��பைண�க க����ற�க� இ����

ஆணா��க மத��ட�� க��ய ெப�மல��



க���வ��� �� �ைட�க வ�வாயா!

����� �� ெக���� ேகாண�
ெந�ச�கைள�

�����த ெப���கெமன ��

எ��� சா��க ��� வ�வாயா!

����ய �கவ� ��ேயா� நல�காண

சா� இர�ெடா�ய ேவ��ைல எ�ேற

��� சா��க வ�வாயா!

சா� மதம�ற ச�தாய�காண

�ர��� ெப�ேண!

ஏைழ �ய� �ைட�க எ�ேபா� வ�வா�?
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����றா� ெச�த���தா�

இ�னா���� இ�ய த���யா�

இ�� ����றா�!

கடல� ெச�� �ைத�� ஆனதா�



����றா�!

�ம�யா� உலக�� வா��

ச�க ஓ�ய� ��ைக வைர�த

வான��லா� இல���றா�!

பண� ெப�க ைப�த�ைழ

மா��யவ� பல���க

ப�பாைட� க��� ெகா��க

மற�த �ல� ��த�� ஓ�ய�ைத

��கைட�ேகாலா� ெகா�(�)��ற ச�தாய�

க�� ����றா�!

இ�ய பாடவ� த�ழா�� �ைற

காண ����றா�!

இ�ய த�� இ� இைணய� வ�



ெம�ல� தைழ���நா�� வ��டாேதா!

என �ல���றா�!

��ைமயா� ��த���

���லவா� ெவ� வ��

நா� காண ����றா�!

ெமா� ெத�யா இன� ��ட�

�ைற தவ� அ����கா�

��ல�� கா��டேவ

ெச�மா�யா� ����றா�!

இ�னா���� இ�ய த��

இ� எ�லா����

பாக� தா�!

ெச�த�� தைழ�க� ேப�வா�



யா���ைல!

ெமா� தைழ�க�

ேப�� யாவ��

�ைல�� தா�

ேப���றா�!

ெம�ல� த��

�ற��ெமன

ெசா�வா�� ெம�லேவ

மன���� இ�ய த��

இ� ெம�ல� சா��

என அ�தாேர!

இ�ய த��

இ� தைழ��� வ� கா��



நா� எ�நாேளா?
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�த��ர�

��மா �ைட�தத�ல �த��ர�
இர�த� க�ட �த��ர�
ேசா�ப� அ�ற பாரத�
கா�� ����ய �த��ர�
��ேதா�ட� ���த க��ட�களா�



நா���� உைழ�த ந�லவ�க�
�ைலக� வ���������க
இந�ய� தா� மனதள��
இரணமா�� ேபானா�.
இய��ர�களா�
இ��ய ம�த உ�ள�க�
மா�யதா�
இந�ய� தா�� க���னா�
கட���� த�னள�� உய��தேதா?
இ���� வா��ய �த��ர�
இ�ன�� ��ய��ைல.
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�யநலவாத உலக�

 

��ெல�ற ���கா��
படபட��� ��க�� பரபர��
ஆதவ த�ைத��
அ���� ஏ���
மதைல கமல�க��
ஆன�த அ�வ���



ஞா��� ம�ச� ��ய���
பய�� ப�ைச� �ைட���
ப���ய �ய�கா� மைலக�
உ��� ��ட பால����
���ெத��த ��ைகக� வாச�
வான�� ���ள���
எ�ச ெவ��ச�
ேபா��� கா��ய
ெத���க�!
வச�த� தா�� அரவைண���
தைலவா�ய �ெர��நா�
ெகா�ைட மர�க��
��� மல�க��
இைடெச�க�
ஆலயம���ெத�வ உ�ச���
கன� கைல�த�!
கைலயாத கன�களா�
வான� ����
ச�னேலார�� அ��கக�க�
எ�ேக ெச�றன?
என� கன�ல�கா��?………..



�����ற �ழைல கா�க
மற�த இய��ர ம�த�க�!
ெந�����ட மலரா�
������� உலகவா��
எ�பைத மற�தவ�க�!
இ�ெனா� �னா��காக
வா�� க�ணா�மா�ைகவா�க�!?
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த�ைத �� ��

பா� �ைளயா� அ��த கைள��னா�
உ��ட� �ைளயா�ய ப�லா���
இ�� ப�த���� கா�����ற�
ெவ�ைட����� �ர�
�ப�ச���காக ஏ��� கா������



ேகர�ேபா�� � ெதா�ட
இட� ேத� க���ட�
கா�����ற�
அ�சய ச�ர�க�
உ� ��� நக��த� �ர�அைசைவ
வரேவ�க கா�����ற�.
கா��� ஆ�ய ஊ�ச�
உ� ���ய ஒ�ைற தைல���ட�
கா�����ற� தாலா�ட
தா��� வா�வைத� க�டேதா!
ெந���� �ைற�ேகால�
காண ஆைசயா� �லமக��
மா�க� வ�தா� மய�கமா� வ�வாேயா
என எ�� ஏ���றா�!
வான�� �ல�� உ� அக இ�ைள ���ட
�ைர��
வ��ட மகேள � எ�� ெச�றா�?
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த��� ேபைட

கா��ழ� ேபைடயா�

கான�ைச�க இ��ய �ைண

கான� பாட தயா�!

ஒ�ட வ�த ேபைடயாேல



ஒ��� �ர�ட த��க�

அப�வரமா� மாறலாேமா!

����� ம����

ேபைட��� ஒ��தா�!

வா�ெவ��� �றக��க

தன���ய இட�ைத

எ�நா�� தாைரவா��க

அைம����கா அ�ப�

த���ேபைட அ�ம�யா�!

ெவ�ைட���� �ரலா�

சாமகான �ைண தடவ

ச�த�வர�க� இ�தாக

ச�த��� பற���வா�!



த��மக� கான� இ�தாக

யா�� இ����இட���

இ��� ��டா�

எ�லா� �கேம!

���ைன ேவ���

வரலா� இ�ேக

���� ேபான அ��யாய�க�!

ம�மக� �����டா�

��த�� ஒ�சா��ட

யா���� ெசா�த� இ�ைல!

கட�எ�ைலக� கண�காக

யா���� ெசா�த��ைல!

இ�ெனா��ைற ெவ����� பாட�



ப��க த���ேபைட தயா��ைல!

அைம����கா�� த��மக� ேராஜா�க�

அைம�யாக உற����றன!

அனாைதக� யா�� அவ�களா�

�ற�ப��ைல!

உ�வா��� ��க���

யா� இ�ேக ெபா��ேப�ப�!

�யநல �� பா�ய ம�க�ைடேய

க�ட�ராண� பா� யா� அ�ேக ��ப�?

���ப�ேகா��� ஒ�ெவா�

�ைலக�� அ� ���யேம!

பற����! உ�ைமயான

ப����தா� உண���



ெவ�ைள��றாவா� மா�

அதைன ெவ����!

அ��தம�ற அன��த�க�

இ�யாவ� இ�லாம���க

மனைத மா��� பற���வா�!

��தாம� ���ய த����ைவ��

��னர�க� மய�கலா�!

�ைட�காத ப�வ�கைள� ேத�

எ���� ெகாண����வா�!

த����ைவயா� ம��ேம

ஒ���ைண�ேதாம��

ேவெறதா�� அ�ல

எ�ேற உண����வா�!



அ���� அ�தான

அ���கலா�� �க�பா�

ந��க� ேபைட ஆ��யனா� உய����வா�!



28

தாமைர இைல� த����
பாச�

�ல வா��ைக� பாைத��

எ��ய �னா���

ப��த இைல ��ேயா�!



�கவ� நர��க� இைழேயாட

ஒ���� ஒ�டாத ��� இைலக�

���இைல ம�த�க��காக

�க�வா��� ம����ைய

ஈ�� வா�� வா�� �யாக ஊ��க�!

ப��த இைலக� �யநல� ெப��கா��னா�

உ��வ���!

தாமைர இைல�த��� பாச� இ�����தா�

ப��த இைலக� எ�ேறா

ஆரவாரமாக சலசல������!

ஒ�டாத பாச�த��

ஒ��ய �ைள�� ப��த இைலஉ��க�
அைச�தாட



�யநல� ப�தா�ட� �த��ர உல��

நட��த�பா!
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�ர�� உற�க�

�ர�� உற�கைள�

���� பா����

ஆைச�� ���வா�



��ய�� �கமாக�தா�

ெச�ற�!

ப�ைச�����

ப������

அ���மா� உற�களா�

அ��யமா� மைற�தன!

வ���ைண�� இதமாக

வய�ெவ��� தாமைரக�

ப���ப�வ ந�பைன� ேபால

ேப�� ���� ம���தன!

��� வ�த ��ய��

ெம�ல ந���

��ைக��



அ�ண� ெந�ைட� பைன�ேம

��� ெகா��� ம���த�!

ப�ைச���க� தாலா�ட

பா�� ���

மைல�ேபா�ைவ���

��ய�� �கமாக

ப����தாேன

ம���த�!

இ�த உற� எ���தா�

இ���� ந�ல உற�தா�!

ந�வா��� எ���

இ���� க��� தா�!

கன� க�� ���ைக�ேல



தா� பாைலவன�க�ப�ேல நா�!



30

ெதாைல��ேபான தா�

க�வைற ெதாட��

க�லைற ெச�ல

இ�ேக கால�க�கார



�� ஓ�ட���

காணாம� ேபான

பாச�க� எ�ேக?

வ��த��� ந�ைக

�க� பா��க ேநர���

அ��தரா��� பண�க�ணா���

��ப�களா� மா�ய

நைட��ண��� ேசாக�

எ�� ைவ�த பண�க��க�

ஒ�ெவ�ள ெவ��� �ைரயர���கான

ஒ��ைக ���� ����

மழைல�� ேசா���� கா���கான

அ�சார�.



����ட� க�ணா� மா�ைக

வா��ைக�� ெதாைல��ேபான

��ய� தா�� �க� எ��ேநா��

ப��ட� கா������ மழைல!

�ஜ வா��ைக�� �க�

காண எ���

ேத�த� ேவ�ைட ேம���

ஆர�ப�!
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ெதாைல�த ேபான ம�த
ேநய�

ஊ��ைல(ஊ�மன�)
கா�����
பண�



��ய��
உ�லாச உலா.
��ய�க��
ப��
ம���
வா��ைக
��வ��ைல.
ம�தேநயம�ற
ம�க� கா�����
ெதாைல��
ேபான
ெதரசாைவ
எ�ேக ேத�வ�?
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ேதா�

அ�� சா�� ேநர�தா�

ஆ���ப�க� ேப�ய ஆ�ர� ேப� கைத

ஆ�டா�� ேப�னா��

ஆ�� ���க� �ரா�!



ேதா� ெகா��க ேதா�

ேநச� எ�லா� இ��� உல��

கான��ரா� ெத��த�!

�யநல உலக��ேல

ெபா���,�க��

ெப�ெதன வா�� உலக��ேல

எ�ன சா��ேதா� ேதா�ேய!

கட�கைர மண� எ���ைகேபால

கா�ைக ����� ம�த� ��ட�

����யா� ந�ைம� ��ற

��வான� �வ�ப� எ�ேபா�?

ம�����ேள �ற�பவ� யா��

ம�கா� ெபா�ளா� இ��ப��ைல!



இ��க� கைளய வ�� ந��பால�

�� உலைக� கா�காதா!

க�ற ெப�க� யாவ�ேம

கா�ைக உ�ண உண�ட

அ��கைள ம��ர� ேபா�மா?

�� ஆ�� ெப�க���

க� பாட�� ேநர� உ�ேட!

உலைக� ����� வைரபட�ைத

ஒ�பைன�ட� சம����பா�!

நா�ய�ற ேச�க� ��ட�

ெத�ெவ��� ��ைச�கார�க�� அ�வ���

ெதாைலய ச�ட�க� எ�ேக?

உைழ�� ஓ������� ��ேயா�



உட� நல� கா�க அ�ைன ெதரசா���
எ�ேக ேபாவ�?

����� �� அ����

ேகாண�� ச�தாய� ���த வ� வைரவாேய!

����,�ைக�� அ����ட

��ய உலக� கா�பாேயா!

ப���� உ��� கா�ைக�ட

இ�� ப�ரா�ைல உ�ெட�றா�

காரண� ஏ� ேதா�!

வா�ெகாைட� �ற�

ேத�க�ைல இட�மா�

அ��கக� ��ட�களான

அவல�ைல எ�� மா��?



�� ெச��� கா�ைகக�

�யநல��லா வா�ைசேயா�

� ெகா���� த�� �� மட��காக

��ய� உலைக� காண� கா������றன!
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ந�ைக(க�)

வ�ண�சாய� ��த�
உத�க� ���
க��� வ�க�!
அ�ைம �ல��
அ���க�ப���



அ�தார ெபா�ைமகளா�
நன�ல�� �����ேறா�!
க� ம��ேம
ேபாைத!
இ�� நா�க�
�ைர�லக�
க�ணா�� ��ைவ���
ேபாைத� ப�ைமகளா�
வா���ேறா�!
இ�யாக மா�
ப�யாத ஆ�லைக
மா���ட எ�தைனேயா �ய�றா��
பணமைழ தா� ெஜ���த�!
ப�டெமா�� ெப�றா��
பா� மன�
�க��� ஏ��த�!
��யாத ெப��லக�
�ைர�லக� �������
�ைரவா� யா� வ�வா�
அ�� �ள�ேக�ற?
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நாைளய த��� த�ழ��

அ���மா� அ��யெமா� �������



அ����ெகா������ த�ேழ!

க�னலா� க�ய�தா�

தாலா��ய ச�க�பலைக

கட���� ெச�ற இட�

ேத� யா� ெச�வா�?

நாைளய த���

ெப�ைமைய வைல���ன��

நா��க� எ���ெகா�����றா�!

அ���ேபாக ம��த நாைளய த�ழ�

த���க����

ெம�ெபா�ளா� இய��� ெகா�����றா�!

� ம��� ச�ராட நாைளய த��

ஏ����ம��� ஏ� ���தா�?



நாைளய த�� ��ெவ����

�லக �ல�� வைல�����

��ப�� ���லா�

�ள�ேக�ற �ைர����

ஓ� வ�வா�!

நாைளய த�ழ�

உ� ���� ��க�

�க�ைத�காண

ஆவலா� கா�����றா�!
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நாைளய இ��யா

 

மைல உ����
�பஒ�
ஊெர��� ெவ��ச�!
மா� ��� �லெவா���
ம�தைர��
வ��கால ஒ��ள��க��



மனன�ப���
நாடக அர�ேக�ற�!
நகலக� கைட��
ஒ��ள��க�� ��ட�!
�� நகெல��தா� ம��ேம
நாைள ேத��!
பவ�க�
ேத����
�ைடயாதா!?
ஏ��ப�கேள!
எ�� ெச���?
ஒ��ள���� உதவ 
ஒ� வ� கா���ரா? 
நாைளய இ��யா???
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�ல�

வான�ப��ைக��

வ����த

ெவ�ைளேராஜாேவ!



ந�� ேவ��

��லவ�தா�

அ��� வர

�க�ைத ம���

� ஏ� மைற�தா�?

பக����� உற�����

இர�� ம���

நடனமா��

ப����ற��

க�ணா� சலைவ�க�ேல!

வா� �ழ�ைதைய அழ�ப���

வ�டமா� வ����த ெவ���த�ேட!

���தா� ெப�ெற��த ெவ�ைள�ப�ேத!



எ�ேனா� �ைளயாட

உ�ைன� த�வாயா?

மன���ைம ம�த��� அவ�ய�

எ�ேற உண���ட

வ�டமா� வல�வ�� ெவ��லேவ!

ம�க� வ�டமா� ஒ���� வா��

வ��ைற தா� கா�பாேயா!
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ப���� ெச��� ெப�

ப��� ��த ேராஜா

பா��� ர��க ஆ���

வா�� �ட��ற�!

ெவ�ைட �ர�� �ப�ச� ேத�



ேதா�ட��� ெவ�ைட���� ேத�த�
ஆர�ப�!

எ� �ழ�ைத�� மழைல

அ��த ����� ம���

ெசா�தமா� ��ட�!

அ��ப��� ���க� ஒ�

அ��யமா� ��ட�!

���பதன� ெப����

உைற�த உண�க�

அ�றாட ந�ப�களா� ��டன!

ஆ�ல�க� ப��ெதாைக

உற�க�� ஆ���பைடயா� ��டன!

உைடக�� எ���ைக



என� �யர��ைன ெவ��கா�டாத

ெம�� �க��க�!

எைத� ெகா�� வ�ேதா�

எைத� ெகா�� ெச��ேறா�?

எ�ற ேநா���� வா��

உ������ இய��ர ம�த�களா� நா�க�

எ�� ெச��ேறா�?



38

பயண�

ம�மக�� ம�வாசைன�ட�

பழ�ய என�� ��மக�� ந��ட�

ஏகா�த ெவ�ப�� ேமக�க�

தாலா��ட� ேந�காண� ஆர�ப�.



ம�மக�� ெசய�ைக �ழ�ைத� க��ட�க�

அ��யமா� மா��ட உயர உயர ��மக��

ம��� �ட�ேத�.

தா� ம�தா� அ��யமா� மா��ட

அ��த �ற��� ஆணாக� �ற��ட

இைறவ� எ�� ெத�வா� எ�ற

ஆவ�� ெவ�� வா�ெவ� ெப�தா!

தாய�� ெப�தா! எ�ற கண��� ��ட�

பாட�ைத கால�பாட� க���ெகா��த

கால�க�கார ���� ஊ��ப�பா�

ஒ������ க�ணா���

ஆ���ற ேநர��� த��� ேதட��

காணாம� ேபான மழைல�க�ைத



ேத�� ெகா�����ேற�!

அ���ேதடைல அக�டமா��ய

ப�ட�க� ப�காசமா� கா�தமா� ����ட

உற�க� அ��யமா� ப���� ஊ����த�

ஒ��க�ரா� ெம�ப�� ேமக

மழைல மன�� ஈ��களா� மா��ட

தா�� �ப�ச���� ஏேனா மன�
த�ளா��ற�!

இழ��க� ஏ�ப�டா� மனதள�� �ைம

தா�க ஆலமர� பாட� ஆ� பகவனா�

நட�த�ப��றதா?

ப�ட�க� �ம�� ெச�றா�� பாரா�க�
கா�ட



பாறா�க� மனதா� மா��� ெகா�ட

ம�ம�ைத அ�ய எ�ைன� பைட�த

இைறவ� எ���ளா�?

�� ெச�ல நாரத� எ���ளா�?

எ�ற�ய ஆவலா� ��ெவ��� நா�!



39

பாைல��� ெப�

ஒ�ைற� �வா� மல��� ேதா�ட���

மண� �� ��ைக�ேல எ�ட

��� ேவ��க�பா� ைக��� ப��தவ���



� ெசா�தமா!

ேதா�ட��� இ��� மண� பர��யதா�

ம��� ேதா�ட���� உ�ைமயா�மா?

ெத�வ���� அ��பண� ெச�ய�

கா������ ��� ேயாசைனைய யா�

ேக�பா�?

ந�ல �ைல ெகா�� நாைய ��பா�

அ�த நா�ட� யா��

ேயாசைன ேக�ப��ைல……

எ�ேகா பார��� ெமௗன

அ�ைக ஆர�ப�!
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��தக��� க��� ேதட�

அ�கா�� ெத��� அ��லமா� எ�ைன

அைண�க ���கத�� உ���� ம��ேம



உ��ட� இ��தைத நா� அ��ேத�!

பாத� ேநாக காத �ர� � நட�க

க���ேசாைலயா� எ� உற�க��

�லக அ�வ���!

�லக��� கைறயா�க� ம��ேம �����க

உரமா� நா���க உ��� அ��
ம��ைகயா�

நா� மல��ேத�!

ெந��� ��ளா� உற�க� உரச

உ���ரா� எ� ேதக����

அ��தா� ��ய�!

க��ைம ஈர� �ைட�க நாேன

அ�� ம��தாேன�!



ப�லா�� கட�தா�� ெதாைல�� ேபான

மதைல �க� ேத� அைல��ேற�!

ப�ட� பல ெப�� வரத�சைண ����

ெதாைல�தாேயா?

மாத�ேதா�� வரத�சைண அ�த�ர�யா�

மா�னாேயா?

கால�ச�கர� ேதேரா�ட��� ��ைப�� ேதக�

�களா� மா� உ���� ���

ேவதைன�� நா�!

அ��� ேதடைல அக�டமா��ய

இ�ய உறேவ!

எ�ைன அ���லாம� ெச��ட வ�வாேயா?
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��ைம�ெப��� நா�����

எ��� ���க�ப�ட நா������ ப�க�க�

எ� வா�நாைள யா�� ப��கா���க

நா� ெச�த ����வ�!

எ�தாத ப�க�க� எ� வா�நாைள� ேபால



ெவ�ைமயா� எ�ைன� பா���

ேமானா�சா ேபால ��னைக ����ற�!

எ�த�ப�ட ப�க�க�னா� உலக� த��ய
ைகத�டலா�

உலக அர�கேம அ���ற�!

ேத�த�� ேவ�ைட�� பாச� ைகத�டைல

அ�� ேத�ேன�! இ�� வைர

அ� �ைட�க��ைல!

ெப�ேறா� உ�றா� பாச�க�

���தலா� ��ைள(யா�)�� ம��� தானா?

பணேவ�ைட�� மன� காண

�க��� ேத�த� ேவ�ைட�� நா�!

இ��� ேபான மன�� ெகா��யா�



அர�ைட அர�க��� அைரஆைட மக��

அச�ைட� க�ேச�!

கலாசார மா�பா� க�� க�ட� ���
வா��தா��

க�� மாறா இய�� காண �����ேற�!

ஆைட மா��� இய�� ேபால ஆடவ�
மா��� இய��

ப��த��த ெப����� ேதைவ��ைல!

எ�� ம��� இ�த ெப�ண�ைம�தன�?

என� பாட இ�ெனா� ��டா�� க�ைய

�க��� ேத�� ெகா�����ேற�!

ெப��� அக அழ� ேநா�� �� உலைக�

பைட�க யா� வ�வா�?
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ெப�

எ�ைன ேநா�� �� எ��த

ஒ�ெவா� வரத�சைண அ�����

எ�ைன ��ேன��ய ஏ��ப�க�!



தாயா� தாலா��ய ��தக�க�

பாைலவன��� உ�வா�ய ேசாைலவன�!

கட��ட� ேப�ய வ�க�

ச��யமான உ�ைமக�!

ெந�ச��� மைற�த

ெந��� ��கைள எ����ட

எ�த ம��ைத� ேத�வ�?

நட�தைவ நட�தைவயாக

நட�க இ��பைவ ந�லைவயாக

நாைளய ெபா�� ந�லைவயாக

இ���� எ�ற எ��பா����

வா��� ெகா������

இய��ர�.
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ெப��� கன�

 

உட� வ��க
அ�மா எ�ற��
அ���� அம�நதப�
அ�மா!அ�பா!



ேப��க�� இ�ப� க�பைனக�
�த�த கன�க��
��ய�� எ��தா�

��மணமான ப���!
அ��த �ற���
ெப�ேண ����
இ�லாம� இ��க
ெச���வா�
இைறவா!
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ெப�ேண!எ�! � இ�யாக!

���ேகாளர�க��� அ�சா�ேய!

ஆ�� அட���ைற ம�ைட��

ஆளா�� ப�த�ல � !



எ�! � இ�யாக!

அ��கைள��� அ�வலக�����

பண�பாலமா� ஏ� மா�னா�?

��� ெம�ைம�� ��ைம�ெப� சாய��

�� இ�� அைர�ைற ஆைட�ட�

இர�ைட வ��யா� அ�தார� ��ய�

ேபா��!ெப�ேண!

சாதைனக� பல ��ய ேசாதைனக� பல

கட�தாேய!

சாதைன�� உ�ச� ேசாதைன�� ��சமா�

ேவதைனயா� மாறா���க

க��ெய��� சாைல��

கல�ெய�� கைளெய��க



�ைர�� வ�வா�!

ந�லா��யரா� �ற�ப�வா�!
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மக�� அ�� மட�

நா� உற�க � ��ற

� உற�க நா� ��ற

ஏ� ம��தா�?



உ�னா� இ��

உலக��த அைவத��

��� ��ட �ரகாச �ள�கா�

�ட� ��� ெஜா����ேற�!

ெப�ைம ெகா�� ேநா�க

யா���ைல எ�ன���!

யா��காக இ�த வா��ைக

என பல�ைறஉ�� �� தைலயைண

உற�க�ட� உைர����

வா���ேற�!

அ��ைவ�� த���ட

அ�ைன�� �கேமா அ�லாட

சா���டா� எ�ன��� �!



கன��� வா���ேற�!

�த�ய க�ணா�� �களா�

�����ேற�!

�த�த ப�தா� ெப�றவ�� பாச�

கைணக���� க���� �ட���ேற�!

கன�� வ����த

பய� க�தா அ�சய பா��ரேம!

�ல� �க� கா�ட மற�தைனேயா!

எ�தைன �ற� வா��தா��

உன� மகளா�� �ற�க

இைறவ�ட� வர� ேக�க

க�ைத� �ற�க�ட�

பற�க� ����� மக��



த�� �� ��.
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மைழ

வான� ெமௗனமாக

இ�லாம� ச�தமாக

அ��ற�

எ�ேகா �ர���



எ�ைல தா��ய

ம�தேநய��ைம�� ேவ�க�

��ய ேவ�கைள� ���யதாலா!

��ய மர��� �கவ�க�

வான��� க����

ெமௗனமாக� க�வ�ப��� ெகா������றன!

நாைள வ��

வச�தகால� க�கைள

உ�ண வ�� பறைவக��காக

மர� உ���� ெகாைடயா�ற�

வான� மர���காக அ��ற�

ம�த� ம��� ஏ� பயன�ற

ெபா�ளானா� வா��ைக�ேல!



ேவதைன கல�த ெவ����றலா�

க����ேகா�களா�

மைழ!
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மர�பா�� ெபா�ைமக�

�� ��வ�� ��� ஓ�
�ைளயா�ய த�ண�க�
க��� வ�ண� ேதாரண�களா�
க��� �ைர���
க�ணா�� ச�ட�ழலா�



பட� ���க கட�கட�த
க�� வா��ைக
கச�க�தா� ெச��ற�
�� ��வ�� � இைற�த
மர�பா��ெபா�ைமக� எ���கா�����ட�
ெபா�மலா�ட� ஆ��தா�
பா����றன!
மா�ற ��யாத� இ��ல��
அ��தா�
பாச மைழ�� நைன�த
ப�வ�க� ப��ைச��
பா�ய ெந�ச�க� பண�தா�
மா�ய� ஏேனா?
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�க��

ெப�ேண! உலக ஆணா��க� �வ��

ெந�� �க��களா�

எ�தைனநா� ெதா�க இய��?

உலக அர�க ேமைட��



�த�தமான ெப��ய மன �க��க�!

��ைதயான பல எ�ண�க� ஒ���பட

பா�ய� வ��ைற ெகா�ைமக�

ெவ��ேடாட ஆணா��க� �வ��

சா� கைள�ெகா�� �க�� எ�ேக?

க������ ேதென��க

வ�ண������

�ேராக �ேரா�க� ச�ய��க

ேப� வ�வ�

�ழ�ைதக� உ�ண

மன� மய��� வ�ண வ�வ�

எ�தைன வ�ண மயம� உன��!

வான�� ேகாலமா�



மன� ��ற� ��கைள மைற�க

�த�தமான �க��க�!

ஒ�ைற ஒ�� சா��த�

அ��தநா��வர�!

அ�ைம வா��ைகய�ல ெப�ேண!

ெபாறாைம ெதாைல�ேதாட

���ெத� ெப�ேண!

�லவான �க� மைற�தா�

ம��ேம உன�� �க ���ைரக�

இ�� ப��க�ப�� �ைல மா�

இதமான உள� சா��த

��உலக� பைட�க

����� சா��க



ஆ� ச�தாய� வரேவ���

அ�ச��ைம அ�கார

�க�� எ�ேக?
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ெம�ெபா��யலாள��
�பாவ�� ���ழா

உ��ய��
ைகெகா�ளாத
ெசா�ண தான�
ஊ�ேதா��
அ�ன தான�
அனாைதக���



பண தான�
ெத��ேகா���
வாண ேவ��ைக
வாச��
வ��ர தான�
வ�ைச��
ெப�ேறா�!
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�வாகர��

நல��� ஒ��பட

உ�வான க�� இ����

ேபா���� எ�ெர�ேர

இ�ைவ� ���� இ��க�பட



ஒ�ற�ேம� ஒ�றாக

மா����த வச�த கால�க�

இ�� இைல���காலமா�

மா� ����றன.

வா��ைக க�� இ����

ேபா��யா� மா� ��க

உற�க� இ��த

இ���� ஆ��ெகா�

ஓரமா� ���த��

இதய��� ஏராளமான

ஈேகா ��ச�க�.

ம��ைக� ப�த��

உ���� கா��த உல� ம��ைக



வச�தகால� கன�கைள

அைச ேபா��� ெகா�����ற�.

ம��ைக ���ய �ட�ெகா�

ஆற� ��த�ேதவைத இ��

��ேதவைத�� மா�ைக��

கா�����றா�.

ஆற� மா� அைரய� ��த� ேதவைதயா�

உலா வ�� ெப���

�க�ைத ஆயாசமாக

��ேதவைத ��ச�� �ைள�த ெச���

இதயேவேரா� ெபா����

பா����ெகா�����றா�.

��ச�க�� தைழ�த



�ஷ�ெச��ைன ேவேரா�

கைள�� ��தைல� கா�ைற

�வா��க �ைன�பவ� அ�ேக

ெப� ��தைல பாட �பாள�

பா�� ெச�றனேரா!

�ஷ�ெச�க��� ���� நா��ட ெபய�

�வாகர��.



51

��தடா! �ஷ�கா��!

��க� ������� �பாள� காைல

வ�ண�சாய� ��ய ��த�

உத�க�� க��� (ப�) வ�க�!



ெதா��� �ைட�க மன��லாத

ெவ�ெவ� ��னைக ேராஜா�க��

மண� ��� �ஷ� கா���

ஒ�யார நா��ய அர�ேக�ற�!

வச�த கால ேராஜா�க�� அ� வ����

இைல��� கால ேராஜா�க��

தைலசா��த ச��க��

ஈம�சட�� பாடேவைள!

��தடா!ம�தேநய� மற�த �ஷ�கா��!

��ய�� �கமாக உ��ற�க

ஓேசா�� வரேவ��� படல�!

ெவ�ெவ� ேராஜா�க�� ப��யைற

எ��� க�லைற!



��தடா! �ஷ�கா��!

��லா��ழலா� மாற மற�த

���� ம�த�� ெந��� ��தடா!
�ஷ�கா��!

ெத�றலா� கவ� �ச ��ெய���

ெதரசா வ�வாரா?
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ேவ��ய�� ��ைதக�

 

ேவ��ய�� ப�ைம காண
ெவ�� ��ன� அழ�
�����றா�!
����த ���



��ன�� மதைலக�
���� கர�ெதா��
ைக ������றன!
மைழ��வா� ����ய ���க��
உ���த ஆ��ஜ� ைஹ�ரஜ�
மகர�த�க� ைந��� அ�ல
ெவ�� �ேராைடயா�
��தா� உ�� ேதாழ�க�ட�
ைந�ேர� �ைளயாட�
�ற�ப�� ��டன�!
�� மக�� அரவைண�பா� தாவர��ழ�ைத
��ன� மதைலக�ட�
உ�சாக� �ேரா��� ெகா�டா�ட�!
�ைள�சைல அ�வைட ெச��
ப�ைம� ச�தாய� உ�வா�க
எ�ேக ெச�ற� அ��கக ெந�ச இ���
இய��ர ம�த� ��ட�?
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ேவைர மற�த ���க�

உலக� ���

உணவக� ேத�யவ�

க�வைற தா��



உ��ைட�ேசா�ைற

எ�� வா��ைக� ச�கர�ைத

உ����றா�!!

ேவைரமற�த ���களா�

இய��ர வா��ைக� ச�கர�க�!!

அ�சா�யா�

இ��க ேவ��யவ�க�

��ேயா� இ�ல� ேநா��

பைடெய���!

மதைலக� இர���

��ேயா� இ�ல���

அ��த ��ண�ப��ைன

வைல���ன��



ேத��ெகா������றன�!



1

FreeTamilEbooks.com -
எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற
ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன.
Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ
இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய
க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000
�பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன
வா�� வ���றன�.



ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க�
த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�:

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��
����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ�
உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� ��
இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா�
இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ��
�ைட�க�ெப�வ��ைல.

எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய



“����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த��
��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ�
எ�ப�?

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��,
ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த�
ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா,
அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம���
தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச���
த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�
Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத�



�ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��,
யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக
வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க�
ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப���
ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?

�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல
அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள
“யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�”
எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன



நா� பய�ப��த ����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம���
�� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ��
உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.

ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative
Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா�
நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�.
ேம�� அவர� பைட��க� அைன���
அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா�
அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள 
உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� 



�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ���
எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள�
பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத��  நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ
அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க����
�ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���

வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப��
�கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள
ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா�
நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற���
வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ�
�� ����தக�களாக உ�வா���
ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா�
உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத��
க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம���
ேவைலைய�� ெச��ேறா�.



FreeTamilEbooks.com

இ�த வைல�தள���தா� ��வ��
வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB,
AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா�
ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச��
ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட
��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா?

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���
எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற



wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க���

அவ�கள� பைட��கைள “Creative

Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா�
��ன�ச� அ���த�

1. 

த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட
����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�

2. 

ேசாதைனக� ���� அ�ம�
வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள
நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�

3. 

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.

இ�த� ��ட��� �ல� பண�
ச�பா��பவ�க� யா�?



யா���ைல.

இ�த வைல�தள� ���க ���க
த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�
எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா����
ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல�
எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக��
எ�தஒ� ப�ைவ��  எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ��������
ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக



ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த�
ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா�
ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம���
ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ�
ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.

நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க�
ஏேத�� த��� உ�ளதா?

உ�ள�.

��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக�
எ��ப�ைன அ�ம����றன.

1. www.vinavu.com



2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. kaniyam.com

5. blog.ravidreams.net

எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons
உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல
அ��ப ேவ���.

<�வ�க�>

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள���
ெபய�].

த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப��
க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக
அ�க��� வ���ள�.



இ��ைல��
நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த��
����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� ��
ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ�
க��� க��களான Desktop,ebook readers like
kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��.
அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச���
odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���
��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள�
வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள�
ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள
ேநர�யாக� ெச�றைட��.



எனேவ உ�கள� வைலதள������
ப��கைள  �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள�
அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க��
க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய��
ம��� உ�கள� வைலதள �கவ���
இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons”
உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப��
எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/

��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க��
ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948



ந��.

</���>

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல
உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட����
அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons
License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம�
அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� அ��� ைவ��க�.

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள�
ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?



அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள��
அ�ப�ேய ����ட ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய����
����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.
ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ����
ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த
எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�
ெதாடர ேவ���.

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள����
�ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா
அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ�
ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள



ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய
����� ெகா��கலா�.

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற
ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள�
ெதாட�� ெகா�ளலா�.

email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com
/communities/108817760492177970948

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/



Supported by

Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ��
ெவ��டலா�.

1. எ�க� ��ட� ப�� –
http://freetamilebooks.com/about-the-project/

த��� காெணா�  – http://www.youtube.com
/watch?v=Mu_OVA4qY8I

2.  பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம
த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –



��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ�
அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-
commons-licenses/

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12
/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-
commons-licenses

உ�க� ���பான ��ேய��� காம��
உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/

3.

ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��,
உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.

��� ெபய�1. 
�� அ��க உைர2. 
�� ஆ��ய� அ��க உைர3. 



உ�க� ���பான ��ேய��� காம��
உ�ம�

4. 

�� – text / html / LibreOffice odt/ MS
office doc வ�வ�க��.  அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க��
உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)

5. 

இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com ��
��ன�ச� அ��ப��.

�ைர�� ���� உ�வா��
ெவ���ேவா�.

—————————————————————

��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.

���� எ�ப� உ�வா���ேறா�?  –

த��� காெணா� – https://www.youtube.com
/watch?v=bXNBwGUDhRs

இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� –
http://bit.ly/create-ebook



எ�க� ��ன�ச� ���� இைண��
உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum
/freetamilebooks

ந�� !
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��ேய��� காம��
உ�ைம – ஒ�
அ��க�

1. ப����ைம

ப����ைம (Copyright) எ�ப� ஓ�
எ��தாள��ேகா, கைலஞ��ேகா தம�
அசலான பைட��கைள� பா�கா�க
ச�ட��னா� அவ��� அ��க�ப�ட
த��ப�ட உ�ைமயா��. இ���ைமயான�
அ�பைட��கைள நகெல��த�, பர��த�,



பய�ப���த� ஆ�ய ெசய�கைள�
க���ப���தைல�� உ�ளட��யதா��.
இ���ைம உ�ைமயாள���� பைட���
�தான க���பா��ைன�� இலாப����
உ�ைமைய�� த��ற�. �ல ச�த��ப�க�
த�ர இ�பைட��கைள� பய�ப��த
உ�ைமயாள�� அ�ம� ெப�வ� அவ�ய�.
இ�த அ�ம� த�கா�கமானதாகேவா,
�ர�தரமானதாகேவா இ��கலா�.

ப����ைம பா�கா�ப� ஒ�வ��
எ�ண��� ெவ��பா�கைள; எ�ண�கைள
அ�ல. எ����கா�டாக, ஒ�வ� கா���ைம
ெபற அவ� மன�� அழ�ய கைத�க�
உ�வாவ� ம��� ேபாதா�. அ�க� ஒ�
கைதயாகேவா, ஓ�யமாகேவா அ�ல�
எதாவ� ஒ� வ�வமாக ெவ��பட ேவ���.
கா���ைம ெபற ெவ��பாேட ேபா�மான�.
பல நா�க�� ப�� ெச�ய ேவ��ய
அவ�ய��ைல. ���ய கால�க��
ப����ைம� ச�ட� ��தக�க�
நகெல��பத�� எ�ராக ம��ேம பய�ப�ட�.



கால� ெச�ல�ெச�ல ெமா��ெபய��� ம���
�ற சா��த ஆ�க�க��� இ�ச�ட�
பய�ப��த�ப��ற�. த�ேபா� �ல�பட�,
இைச, நாடக�, �ைக�பட�, ஒ��ப��,
�ைர�பட�, க�� �ர� ஆ�யைவ�� இ��
அட�க�.

ப����ைம�� சாதக பாதக�க�

ப����ைம�� ���யமான சாதக அ�ச�
ெபா�ளாதார ���� எ��தாள�க��� பய�
�ைட�பதைன உ�� ெச�வேத ஆ��.
அதாவ� ஒ� �� எ�தைன �ர�க�, எ�த�
ப��பக�தா�, எ�ேபா� ெவ��ட�படலா�
எ�ற ���கைள எ��தாள� எ��க
���ற�. ��பைனயா�� ��க��
இலாப��� �� ப���ைன எ��தாள�
ெப��� ெகா�ள�� ����.

ப����ைம�� �ல� இலாப� ெப�வத�காக
வ�வைக ெச�ய�ப���ள ேபா��� அ��
பர�த�� அ�� ������ ெப�மள��



த��க�ப���றன. இத�கான காரண�
ப����ைம�� இ��கமான க���பா�கேள
ஆ��. ஓ� எ��தாள� இற�� 60 ஆ��க��
��னேரேய அவர� பைட���க�
ெபா�ெவ��� வ���றன. அ�வைர
அ�பைட��க� ம�ப����
ெச�ய�படா���� அ�ல� பைட����
உ�ைம ேகார எவ�� இ�லா���� �ட
ேவெறவ�� பய�ப��த ��யாத �ைலேய
காண�ப��ற�.

ச�க நல� க��ய பைட���க� �ட –
அைவ ெச�� ேசர ேவ��ய ம�கைள�
ெச�றைடயாம� – ப����ைம�� ெபயரா�
த��க�ப���றன. எ��தாள�கைள
ைமயமாக� ெகா�� அ�ச�க�க��
உ�வாகேவ��ய ��தைன� ப��க�
ேதா�றாமேலேய ேபா�����றன. தம�
��தைனக� �லமாக – அைவ அவ�க���
��பான தைல�ைறகளா�
கட�த�ப�வத�டாக வரலா���
ெதாட���யாக வாழ ேவ��ய



��தைனயாள�க� ப����ைம�னா�
க���ப��த�ப�வ� கவைல���ய�.

அ��� ப���ெப��� த�ைமேய ச�க�ைத
உ����ட� ைவ����க���ய�. ச�க�
உ����ட� இ��பத�� ச�க அ��
சகலரா�� பய�ப��த���யதாக இ��க
ேவ���. ஆனா� ப����ைம��
க���பா�க� அத�� இட� த�வ��ைல.

த�ேபாைதய ப����ைம வ�வ��� பாதகமான
அ�ச�கைள எ�வா� சாதகமான அ�சமாக
மா��வ�?

பைட�பா��� நல� பா�கா�க�பட��
ேவ��� அேதேவைள அ�பைட�பா���
க����களா�� ��தைனகளா�� அ�ச�க��
பய�ெபற ேவ���. ச�க��� ��
அ�கைற��ள ஒ�ெவா�வ�� இ������
��� ����� அத�கான ��ைவ� ெபற
ேவ���.



இத�காக உ�வா�க�ப�டேத ��ேய���
காம�� – Creative Commons –
பைட�பா�க� ெபா�ம உ�ம�க� ஆ��. இ�த
உ�ம�க� ெகா�டதாக ெவ��ட�ப��
��க�� இலாப���� உ�ைம
பைட�பா��டேம இ����.

அேதேநர� பைட��கைள யாவ�� ப��த�,
அ�ைவ� பரவலா��த�, ����
ெச�வத�கான வ�க� �ற�க�ப���றன.
பைட�பா��� உ�ைம�� எ��தமான
பா��ைப�� ஏ�ப��தா�, அ�� ������
ம�க� சா��� ��பத�� இ���ம�க�
வ�வைக ெச���ளன. இ���ம�க��
ஒ��ைன� பய�ப���வத� �ல�
ஆவண�ப��த�, அ������, க��
ேம�பா� ஆ�ய ச�கநல ேநா��க�ட�
இய��வ�� �லக ��வன�, �����யா
ேபா�ற அைம���க�� ெதாட���யாக
இய�க� ��யதாக இ���ற�.



2. ��ேய��� காம�� –
பைட�பா�க� ெபா�ம�க�

��ேய��� காம�� – Creative Commons –
பைட�பா�க� ெபா�ம�க� எ�ப�
ஆ�க�கைள ச�ட�ப� ம�றவேரா�
ப����ெகா�ளைல ஊ����பைத��
���ப���வைத�� ேநா�கமாக�ெகா��
இய��� இலாபேநா�க�ற அற�க�டைள
ஆ��. இ� 2001 இ� ேலாற�� ெல��
எ�பவரா� ெதாட�க�ப�ட�.

http://creativecommons.org

இ� பைட�பாள�க���� பயன�க���
இைடேயயான ஒ� பாலமாக அைம�ற�.
��ேய��� காம�� உ�ம�க� அைன��
உ�ைமகைள�� க���ப��தாம�,
அ����ைமைய ஊ������றன. எ�த
உ�ைமைய அ��ப� எ�ப� (அதாவ�
��வைத�� கா���ைம�� க���ப��த��



இ��� ��ைமயாக� ெபா��� ��த�
வைரயான ப�ேவ� ெத��க�)
பைட�பாள�க���� சா��யமா��ற�. இ�
��ைமயான க�ட�ற பைட�� உ�ம�க����
��ைமயான கா���ைம உ�ம�க����
இைட�ப�ட ஒ� �தவாத� ��வாக�
பா��க�ப��ற�.

த�ேபா� எ�லா� பைட��க���� அைன��
உ�ைமக�� கா��ைடைமயானைவ எ�ற
ச�ட� ��ரவாத �ைல�பா�ைட
உைடயதா��. ெப��பாலான ேநர�க��
பயன�க�� ச�க��� �யாயமான
பய�பா���� இ� தைடயாக அைம��
���ற�. பல ச�த��ப�க�� ஆ�க�கேள
அ�வா� தம� பைட���கைள க���ப��த
����வ��ைல. ஆகேவ இ�த தைடைய
நைட�ைற�� தள���தவ�காக
உ�வா�க�ப�ட�தா� பைட��� ெபா�ம
உ�ம�க� எ�� ேலாற�� ெல�� ���றா�.

இ�த ��வனமான� இத�ெகன ப�ேவ�



வைகயான கா���ைம உ�ம ஒ�ப�த�கைள
உ�வா�� ெவ�����ள�. இ���ம
ஒ�ப�த�க� ��ேய��� காம��
(பைட�பா�க� ெபா�ம�க��) உ�ம�க�
என அ�ய�ப���றன. இ�த உ�ைமக�
பைட�பாள�க� அவ�க� ெத��ெத����,
அவ�க��� ஏ�ற உ�ம�கேளா� தம�
பைட���கைள ெவ���வைத�
சா��யமா����றன. ப�ேவ� ேதைவக����
பய�பட���ய வைக�� ெவ�ேவ�
வைகயான க���பா�க�ட� ஆ� உ�ம
ஒ�ப�த�க� உ�வா�க�ப���ளன.

��ேய��� காம�� – பைட�பா�க�
ெபா�ம உ�ம�க�

ஒ�வ�ைடய பைட��கைள இைணய����
ேவ� வ�வ�க��� ப��வத�காக
��ேய��� காம�� அைம��னா�
உ�வா�க�ப�ட உ�ம ஒ�ப�த�க�,
��ேய��� காம�� (பைட�பா�க� ெபா�ம)
உ�ம�க� என�ப��றன. ��ேய���



காம�� அைம�பான� ப�ேவ�
ேதைவக���� பய�பட���ய வைக��
ெவ�ேவ� வைகயான ஆ� உ�ம
ஒ�ப�த�கைள தயா��� வழ������ற�.

�ல உ�ம�க�

    Attribution �����த� / Attribution (by)

ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, ப�ர,
கா���ப��த, இய�க, வ�ெபா��கைள
உ�வா�க ஆ�ய உ�ைமக�
வழ�க�ப���றன. ஆனா� த��த �ைற��
அ�ல� ேவ�ட�ப�ட �ைற��
பைட�பா�க� ����ட�ப�த� ேவ���.

�ல பைட�பா� ம��� �ல பைட��
�ைட��� இட� ேபா�ற தகவ�கைள
அ��ேத ப�ர ேவ���.

    Non-commercial இலாபேநா�கம�ற /
NonCommercial (nc)



ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க,
கா���ப��த, இய�க, வ�ெபா��கைள
உ�வா�க ஆ�ய உ�ைமக�
வழ�க�ப���றன. ஆனா� இலாப
ேநா�கம�ற ேநா�க�க��� ம��ேம.

��பைன ெச�ய��டா�.

    Non-derivative வ��ெபா�ள�ற /
NoDerivatives (nd)

ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க,
கா���ப��த, இய�க ஆ�ய உ�ைமக�
வழ�க�ப���றன. ஆனா� வ�ெபா��கைள
உ�வா��வத�கான உ�ைம தர�பட��ைல.

    Share-alike அேத மா��� ப��த� /
ShareAlike (sa)

வ�ெபா��கைள �த�ைம ஆ�க�����ய
அேத உ�ம�கேளாேட ��ேயா��க ����.

ஆ� �த�ைம உ�ம�க�



ஆ�க�ப� ஒ��ைன பைட�பா�க�
ெபா�ம�க� உ�ைம�ப� வழ���ேபா�
ெத�� ெச�ய�பட���ய �த�ைமயான ஆ�
உ�ம ஒ�ப�த வைகக�� �ேழ
ப��ய�ட�ப���றன. �ைற�த
க���பா�க� ெகா�ட உ�ம��� இ���
��ய க���பா�க� ெகா�ட� வைர இைவ
வ�ைச�ப��த�ப���ளன.

1. Creative Commons Attribution BY –
�����த� (CC-BY)

பைட�பா�க� ெபா�ம�க� வழ���
ஒ�ப�த�க�� இ�ேவ க���பா�க�
�ைற�த ஒ�ப�தமா��. இ�ெவா�ப�த���
ப� ��க� உ�க� ஆ�க��ைன
வழ���ேபா�, உ�க� ஆ�க��� மா�ற�க�
ெச�ய, பய�ப��த, அதைன
அ��பைடயாக�ெகா�� ��ய ஆ�க�கைள



உ�வா�க அைனவ���� உ�ைம உ��.
அ�ேதா� உ�க� ஆ�க��ைன அ�ல�
மா�ற�க� ெச�ய�ப�ட ��ய ஆ�க��ைன
வ��தக ேநா�க�க��காக பய�ப��த��
அ�ம� உ��. உ�க� ஆ�க��ைன எ�
ேவ��மானா�� ெச�ய����. ஆனா�
எ�ன ெச�தா�� உ�க� ெபயைர
�����டாகேவ���. அ�ேவ இ�த
ஒ�ப�த��� ஒேரெயா� க���பா�.
���கமாக

ஆ��ந� ெபய� க�டாய�
����ட�படேவ���.

மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க���
அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�.

வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா�
அ�ம��க�ப���ள�.

இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த�



�கழேவ��� எ���ைல.

மா�ற�க� ெச�த �� பயன� ேவ�
உ�ம���� ப�ரலா�.

2.Creative Commons Attribution-ShareAlike
�����த� – அேத மா��� ப��த�
(CC-BY-SA)

இ�த ஒ�ப�தமான� உ�க� ஆ�க�ப��ைன
மா�ற, ���த, அதைன
அ��பைடயாக�ெகா�� ��ய ஆ�க�கைள
உ�வா�க எ�� சகல���� ம�றவைர
அ�ம���ற�. ��ய ஆ�க��ைன வ��தக
ேநா�க�க��காக�� பய�ப��த ����.
ஆனா�, அ�வா� ப�ர�ப�� ேவைள��



உ�க� ஆ�கேமா அ�ல� அதைன
அ��பைடயாகெகா�� உ�வா�� ��ய
ஆ�கேமா உ�க� ெபயைர க�டாய�
����டேவ���. அ�ேதா� ��க�
பய�ப���ய உ�ம ஒ�ப�த�ைத அ�ப�ேய
பய�ப��தேவ���. ���கமாக

ஆ��ந� ெபய� க�டாய�
����ட�படேவ���.

மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க���
அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�.

வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா�
அ�ம��க�ப���ள�.

இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த�
�கழேவ���.

3. Creative Commons Attribution-NoDerivs



�����த� – வ��ெபா�ள�ற
(CC-BY-ND)

உ�க� ஆ�க�ப��� எ�த மா�ற��
ெச�யாம�, உ�க� ெபயைர கா�டாய�
������ வைர��� வ��தக ��யான அ�ல�
வ��தக ேநா�க� அ�லாத எ�த
ேதைவ�காக�� உ�க� ஆ�க��ைன �ள
��ேயா��க, ப����ெகா�ள இ�ெவா�ப�த�
அ�ம�ய���ற�. ���கமாக

ஆ��ந� ெபய� க�டாய�
����ட�படேவ���.

மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க���
அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�பட��ைல.

வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா�



அ�ம��க�ப���ள�.

இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த�
�கழேவ��ெம���ைல.

4. Creative Commons Attribution-
NonCommercial �����த� – இலாப
ேநா�கம�ற (CC-BY-NC)

இ�த உ�ம� வ��தக ேநா�க� த���த
ேதைவக��காக உ�க� ஆ�க��ைன ���த,
வ�வ� மா�ற, ���ழ�����ப��த
அ�ம���ற�. இ�த ஒ�ப�த���� உ�க�
ஆ�க��ைன அ��பைடயாக�ெகா�� ��தாக
உ�வா�க�ப�� ஆ�க��� உ�க� ெபய�
����ட�பட ேவ���, வ��தக
ேநா�க�க��� பய�ப��த ��யா�. ஆனா�



ஒேரெயா� ���யாச�, உ�க� ஆ�க�
தா����ள உ�ம ��க��� அைமவாக�தா�
��தாக உ�வா�க�ப�� ஆ�க�ைத��
��ேயா��கேவ��� எ�ற க�டாய�
இ�ைல. ���கமாக

ஆ��ந� ெபய� க�டாய�
����ட�படேவ���.

மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க���
அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�

வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா�
அ�ம��க�பட��ைல.

இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த�
�கழேவ��ெம���ைல.

5. Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike �����த�
– இலாப ேநா�கம�ற – அேத
மா��� ப��த�(CC-BY-NC-SA)



இ�த ஒ�ப�த�, ம�றவ�க� உ�க� ஆ�க�ைத
���ழ�����ப��த, மா�ற�க� ெச�ய,
ெதா��க, உ�க� ஆ�க��ைன அ��பைடயாக
ைவ�� ��ய ஆ�க�கைள ெச�ய
அ�ம���ற�. ஆனா� மா�ற� ெச�ய�ப��
ெவ��ட�ப�� ��ய ஆ�க�, உ�க�
ெபயைர ����ட ேவ��� அ�ேதா� இேத
அ�ம�கைள அ���ய ஆ�க�� வழ�க
ேவ���. ம�றவ�க� உ�க� ஆ�க��ைன
தர�ற�க�� ப���த��க�� ��ைனய
ஒ�ப�த� ேபா�ேற இ���
அ�ம���றெத�றா��, உ�க� ஆ�க���
மா�ற�க� ெச�ய அ�ம��பேத
இ�ெவா�ப�த��� �ற��. உ�க�
ஆ�க��ைன அ��பைடயாக�ெகா�� ��தாக
உ�வா�க�ப�� ஆ�க�க�� ��க� வழ��ய
உ�ம��ன��பைட�ேலேய அைமய ேவ���
எ�பதா� ��ய உ�வா�க�கைள�� வ��தக�



ேதைவக��காக பய�ப��த ��யா�.
���கமாக

ஆ��ந� ெபய� க�டாய�
����ட�படேவ���.

மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க���
அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�.

வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா�
அ�ம��க�பட��ைல.

இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த�
�க��.

6. Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivs �����த� –
இலாபேநா�கம�ற, வ��ெபா�ள�ற
(CC-BY-NC-ND)



இ�ேவ �த�ைமயான ஆ� உ�ம
ஒ�ப�த�க��� க���பா�க� ��யதா��.
இ� �� ��ேயாக�ைத அ�ம���ற�.
இ���ம ஒ�ப�த� “இலவச �ள�பர”
ஒ�ப�த� எ��� அைழ�க�ப��ற�.
ஏென��, உ�க� ஆ�கேவைலைய
தர�ற�க��, ம�றவேரா� ப����ெகா�ள��
இ� எ�ேலாைர�� அ�ம���ற�. ஆனா�
ப�ர�ப��ேபா� உ�கள� ெபய�,
உ�க��கான ெதா��� ேபா�றவ�ைற��
வழ�க ேவ���. ப��பவ�க� உ�க�
ஆ�க�ப��� எ�த மா�ற�� ெச�ய
��யா�. வ��தக ேநா�க�க��காக
பய�ப��த�� ��யா�. மா�ற�க�
அ�ம��க�பட��ைல எ�பதா� இய�பாகேவ
உ�க� ஆ�க��ைன ப���ேபா� இேத உ�ம
ஒ�ப�த��� அ��பைட�ேலேய ��ேயாக�



�க��. ���கமாக

ஆ��ந� ெபய� க�டாய�
����ட�படேவ���.

மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க���
அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�பட��ைல.

வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா�
அ�ம��க�பட��ைல

இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த�
�க��.

இ�த ஆ� உ�ம�க�� ஒ�ைற உ�க�
பைட��க��� அ��பத� �ல�, அைவ
பலரா� ப�ர�ப�� சாகாவர� ெப���றன.

உ�க� வைல�ப��க�, க��ைரக�,
�ைக�பட�க�, காெணா�க� என எ�த
பைட�ைப�� இ�த ��ேய��� காம��
உ�ைமக�� ெவ��டலா�.



இ�த இைண��� �ல�, உ�க���
ேதைவயான ��ேய��� காம�� உ�ைமைய
ெத�� ெச�யலா�.

http://creativecommons.org/choose/

உ�க� பைட��கைள பல�� ப��� ேபா�,
உ�க� அ�� பலைர�� ெச�றைட�ற�.

எ��தாள�ைடய ப����ைம எ�ேபா��
அவ�டேம இ����. பைட�பா���
ப����ைம�� எ��த பா���� ஏ�படாம�,
���த பைட�பா��� க����கைள��
��தைனகைள�� சகல ம�க���� ெகா��
ெச�� ேச��� ��ய ��தைன�ேபா���க�
உ�வா�க���கான அ��� பரவலா�க�ைத
மா��ரேம ��ேய��� காம�� உ�ைம
ெச���ற�.

இ�த அ�ம��� ந�ைமக�

பைட�பாள�க���



பைட�பாளர� பைட��, வாசக�
அைனவ���� ப��� உ�ைம உ�ளதா�,
உலெக��� உ�ள வாசக�கைள�
ெச�றைட��ற�. இத� �ல�
பைட�பாள�ைடய அ��� க����க��
��தைனக�� வள��� வ�� பைட�பாள�க�
ம����� த���ச�க��� ம�����
ெச�றைட��றன. ஒ� பைட�பாளைர�
ெபா��தவைர அவ�ைடய க����க�
��தைனக� பர��ப�ட ம�கைள�
ெச�றைடவேத அவ�ைடய �த�ைம ேநா�க�
எ�ற வைக�� அவ�ைடய எ�ண�
�ைறேவ���ற�.

ப�ேவ�ப�ட நா�க�� உ�ளவ�கைள��
பைட���க� ெச�றைடவத� �ல�
அவ�கள� க����க��� ��தைனக���
தா�க�ைத� ெச���� �லைம
ேதா����க�ப���ற�. ஒ�
பைட�பாள�ைடய பைட��/க���/��தைன
வாசக�க� ம���� தா�க�ைத� ெச����
ேபா�� வாசக�ைடய வா��ய��� ச�க�



சா��த �ைல�பா�க��� தா�க�ைத�
ெச���� ேபா�� அ�பைட�பா� சாகாவர�
ெப�� ெதாட���யாக உ��வா���றா�.

வாசக���

வாசக� தா� ப���� ��கைள ந�ப�ட�
ப���� ெகா�ளலா�. தம� வைல�ப���
ப�ரலா�. தா� ����ய �ைக�பட�ைத தம�
அ�வலக பய�பா���� பய�ப��தலா�.

ச�க வைல�தள�க�� ப�ரலா�.
���லா�� பல க��க�� ப��கலா�.

மா�ற�க� ெச��� உ�ைம இ��தா�,
����யவா� மா�ற�� ப�ரலா�. வ�க
உ�ைம இ��தா�, ��பைன�� ெச�யலா�.

ப��த� எ�ப� ம�த �ல��� அ��பைட�
ப��. நா� ����� எைத�� ப��வ� ந�
உ�ைம.

�ைக�பட�க�



Flickr.com, commons.wikimedia.org ேபா�ற
தள�க��, ��க� ��ேய��� காம��
உ�ைம�� ப�ரலா�. ��ேய��� காம��
உ�ைம�� ப�ர�ப�ட பைட�பகைள ேத�,
அவ�ைற உ�க� ��க��, வைல�
ப��க�� பய�ப��தலா�.

��ேய��� காம�� உ�ைம�� உ�ள
பட�க��கான ேத�ெபா� இேதா.

http://search.creativecommons.org/

அ��த �ைற உ�க��� ஒ� பட�
ேதைவ�ப�� ேபா�, ��மா ���
ேத�ெபா��� ேத�, உ�க��� உ�ைம
இ�லாத பட�ைத பய�ப���வைத �ட,
இ�ேக ேத�, ப��� உ�ைம உ�ள
பட�கைள பய�ப����க�.

க�யா� வ�மா எ�ற �க�ெப�ற வன
�ல�� �ைக�பட ��ண�, தம� அ�ய
�ைக�பட�க� யாைவ�� ��ேய���



காம�� உ�ைம�� ெவ���டதா�, தா�
ெப�ற �ற��கைள��, பய�கைள�� ப��
இ�த காெணா��� ேப��றா�.

http://www.inktalks.com/discover/117/kalyan-varma-
free-art-is-profitable

����க� –
FreeTamilEbooks.com ��ட�

பல தள�க���, வைல�ப��க���
‘கா���ைம உ�ள�’, ‘எ��� நகெல���
ப�ர� �டா�’ எ�� பா�������க�.
இதனா� வாசக��� எ�த உ�ைம�� இ�ைல.

இைணய ெசலைவ ேச��க, ��க� அ�த
வைல�ப��கைள ேச��� ைவ��, �ற�
ப��கலா� எ�� �ைன�ப� ��யா�. ODT,
PDF, DOC ேகா��களாக மா�ற� �டா�.



�ல ஆ��க�� அ�த வைல�தள�
�ட�ப�டா�,அ�வள�தா�.

அ�� இ��த தகவ�கைள யா�� ைவ����க
��யா�. �டா�.

இ�ேபா� அ��த வைல�தள�க� ஏராள�.
த��� �க�ெப�� �ள��ய ‘அ�பல�’
���த� ேபால, கா���ைம ெகா��, அ��த
�� Backup �ட இ�லாத தள�க� பல.

இ�வா� கா���ைம ெகா���ளதா�,
எ��யவ��� ந�ட� அ�க�. பல வாசகைர
அைடய எ��ய பைட��க�, வைல�தள�
த�ர ேவ� வ�வ�க�� வாசகைர அைடய
��வ��ைல.

இ�ேபா�, ப��பத�ெகன ����, ேட�ல�
என பலவைக க��க� உ�ளன. இவ���
யா�� வைல�தள�கைள ப��ப� க�ன�.
ஆனா� இவ��� ப��பத�ேக�ப epub, mobi,
PDF என பல வைக ேகா��க� உ�ளன.



வைல�தள�கைள இ� ேபா��
���லா��னா�, வாசக�கைள எ���
ப��க ைவ�கலா�. ஆனா� இ� ேபா��
���லா�� ப��வைத ‘கா���ைம’
த���ற�.

ஆனா�, �ல� ��ேய��� காம��
உ�ைம�� தம� வைல�ப��கைள��,
��க��� ெவ�����ளதா�,
FreeTamilEbooks.com ��ட� ���ன�, அவ�ைற
��னலா�� ெவ�����றன�. இ�த
��கைள யாவ��, ப��கலா�. ப�ரலா�.

இ�வைர �மா� 100 ����க�
ெவ�வ���ளன. ஒ�ெவா� �����
�ைற�த� 100 ப��ற�க�க�, �ல
����க� 15,000 ப��ற�க�க� என
உலெக��� உ�ள த�� வாசக�கைள இ�த
����க� அைட��றன.

��ேய��� காம�� உ�ைமயா� ம��ேம
இ� ேபா�ற �� �ய��க�



சா��யமா��றன.

இ� ேபால, ேம�� �� வைக �ய��க����
வா��ப����ற�.

ஏ��� இ��� அ�� ���� வ�தேத, அ�க�
ேபேர ெச�றைடய. அ������ இைணய
வ���� மா�ய� உலெக��� ெச�றைடய.
‘கா���ைம’ ெகா�� இ�த பரவைல
த��கா��க�. ��ேய��� காம��
உ�ைம�� உ�க� பைட��கைள ெவ����,
உ�க� வாசக���� ப���, மா�ற�க�
ெச��� உ�ைம ெகா��க�.

வாசக�க� உ�கைள வா���� ெகா�ேட
ப��ப�. ப��வ�. உ�க� பைட��க��
சாகாவர� ெப��.

ேம�� ப��க.

https://creativecommons.org/licenses/



http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12
/13/creative-commons-101

http://creativecommons.org/videos/get-creative

http://www.slideshare.net/DonnaGaudet/creative-
commons-32865734

http://www.assortedstuff.com/stuff/?p=413

http://thepowerofopen.org/

ந�� – �லக ��வன� ெவ���ட
ைகேய� ‘பைட�பா�க� ெபா�ம�க� –
எ��தாள�க��கான அ��க�’
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